
Andreas skapar 
bästa värde för dig 
Genom att planera för rätt åtgär-
der i rätt tid, skapar Andreas bästa 
förutsättningar för din skog att växa 
och utvecklas som du vill. 

Ring Andreas Ekegren-Hällgren 
073-078 70 18

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

December

Rörelselek, kom och pröva!
Läs mer sid 9
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Gymnastiken är mitt i säsong och i full gång. Det är 
så roligt att äntligen få ha alla grupper igång efter 
en säsong med restriktioner som gjort att vissa 
grupper var tvungna att avbryta sin säsong i förtid. 

Vi har inom gymnastik och hopprepsektionen star-
tat Parkour. I parkour tar man sig från punkt A till 
punkt B på snabbast, smidigaste och effektivaste 
sätt möjligt. Att leta efter nya vägar och lösningar, 
att träna upp sin fysiska och psykiska kapacitet och 
att utvecklas och börja se hinder som möjligheter.

Vi har även startat en föreningsgemensam grupp 
som vi kallar för Rörelselek. Det viktiga i denna ak-
tivitet är att vi ledare inte bestämmer vad eller hur 
barnen ska utföra en uppgift. Vi utgår istället ifrån 
barnets egen vilja och förmåga att prova på olika 
utmanande aktiviteter tillsammans med andra 
barn. Det finns alltså ingen förutsagd väg eller ett 
sätt att göra hindren utan barnet får helt själv välja. 
Vi uppmanar även dem till att skapa egna banor 
och utmaningar utifrån de redskap som finns. Mer 

om denna grupp kan ni läsa om lite längre fram.

Nu ser vi framemot en vårsäsong som förhopp-
ningsvis innebär en gymnastiktävling på hemmap-
lan den 26-27 Mars. Vi hoppas att ni är många som 
kommer ta tillfället i akt och går och tittar på våra 
duktiga gymnaster i sitt esse. Detta vill man inte 
missa!

I denna ledare vill vi i styrelsen även passa på att 
lyfta alla våra 42 fantastiska ledare. Tack för att ni 
engagerar er, lägger er fritid och er hjärta i att vara 
ledare, på så vis ger ni i dagsläget 265 barn möj-
lighet till gymnastik, hopprep och rörelse. Utan er 
hade vi inte haft en gymnastik och hopprepssek-
tion. Tack!

/Gymnastik och hopprepstyrelsen

svenskakyrkan.se/actgavoshop

EXEMPEL

MAMMAKRAFTER, 305 KR
En veckas lön till en mentormamma. Krafttag som räddar 
liv och minskar barnadödlighet i utsatta områden.

Foto: Josefin Casteryd / IkonGE MOD, HOPP OCH
MEDMÄNSKLIGHET
Gåvor som verkligen betyder något. 

Vad vill du ge?

Foto: Jesper W
ahlström
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Inte köpt alla julklappar ännu?

Hyr klubbstugan!

Annonsera i 
SävarNytt!

Kontakta kansliet
070 232 42 00 f.m. 

eller
kansliet@savarik.se

Information om 
SävarNytt

Preliminär
utdelningsvecka

Sista dag för 
inlämning 

av underlag
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Hör av dig om du vill annonsera eller 
få mer information!
Tfn: 070 232 42 00

Mejl: kansliet@savarik.se
Adress: Aspvägen 30, 918 31 Sävar

Färdiga annonser till 
nästa nummer mejlas in  

senast den 5 januari.

4 --------------------- 5 januari 
8---------------------- 5 februari 
12 -------------------- 5 mars 
17 -------------------- 5 april

Tack till alla ledare!

http://www.savarik.se
mailto:kansliet%40savarik.se?subject=


4 5

Priserna gäller vecka 50 t o m 19/12. Priserna gäller endast i butik. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Trevlig fjärde advent!

 Vispgrädde   ICA.   2,5 dl.   40%. Gäller ej ekologisk. 
  Jfr pris 36:00/liter.   Max 3 köp/hushåll.  

 Riven ost   ICA.   150 g.   Cheddar/
mozzarella, gratäng, matlagning, 
pizza och taco.   Jfr pris 80:00/kg.    

 Clementiner i nät   
ICA. Spanien/Grekland.   1 kg.   
Klass 1.   Jfr pris 12:90/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

 Noblesse   Marabou.   130-150 g.     Jfr pris 
133:33–153:85/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 Marabou.   130-150 g.     Jfr pris 

 /st 
 20k  79  90  /kg 

 Nötfärs   Ursprung 
Sverige.   Storpack.   Max 12% fetthalt. 
  Jfr pris 79:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 /st 
 9k 

 Riven ost  Riven ost  ICA.   150 g.   Cheddar/ Riven ost 

 /st 
 12k 

Öppet alla dagar 7–21

Bra va?

 Poäng på allt du handlar*

  Kolla dina stammispoäng 
när som helst i ICA-appen.

 Är du medlem eller kund hos Apotek   
 Hjärtat, ICA Banken eller ICA Försäkring 
 kan du samla stammispoäng även där.

 Personliga erbjudanden.

   Unika digitala tjänster såsom inköpslistor, 
spara recept och dela bonuskonto.

Tidigare sa vi kortkund, förmånskund 
och stamkund. Nu säger vi stammis. 
Som stammis på ICA får du alltid lite mer. 

*Gäller ej tidningar, tobak, spel, lotter, frimärken, receptfritt eller förmedlade tjänster.

Vi är 
stolt sponsor 
till Sävar IK!

 Clementiner i nät  Clementiner i nät 
ICA. Spanien/Grekland.   1 kg.   
Klass 1.   Jfr pris 12:90/kg.  

 Clementiner i nät  Clementiner i nät 
ICA. Spanien/Grekland.   1 kg.   
 Clementiner i nät 

 12  90  /st 
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Vi är ett familjärt företag med 
många års erfarenhet och har 
hjärtat i Sävarådalen där vi 
arbetar med följande:
• Elservice
• Elinstallationer/Reparationer
• Elbilsladdare

Fram till 31/12-21 har vi kampanj på installation 
av elbilsladdare där vi bjuder på 

 framkörningsavgiften.

Ring oss på 090-2060060. 
www.ogrensab.se

Din lokala städfirma i Sävar
Våra tjänster:
• Fönsterputs
• Flyttstädning med fast pris
• Hemstädning
• Trädgårdsarbete
• Snöskottning
• Kontorsstädning
• Vårstädning
• mm

Anita D-Stenberg 
070-538 98 08

savarhemservice@gmail.com
www.savarhemservice.se

Kontakta oss på 073 025 35 26 
www.osterlundsskog.se

• Trädfällning

• Stubbfräsning

• Röjning

• Traktor tjänster

• Ristransport

• Uthyrning av: 
markvibrator

• Försäljning av: 
Ved, Jord 
Grus och 
stenmjöl

• Vi utbildar dig 
på motorsåg och 
röjsåg

Intro-kurs för privat övningskörning och RISKETTAN hålls i stor luftig konferenslokal på Comfort Hotel Umeå City 

Förarbevis snöskoter och AM Moped klass 1 - teoridelen sker digitalt via zoom - samtliga kurser för 2022 bokningsbara nu! 

Skriv in dig och boka kurser samt körlektioner enkelt i E-handeln på vår hemsida körkortsåklart.se

          Britta                              Salomon                             Maja              

V. Esplanaden 7

www.korkortsaklart.se

info@korkortsaklart.se  


090-12 21 00

PLATTOR & MATTOR
Mikael Olsson

070 598 11 21, 090 14 15 30

Våtrumsauktoriserad

DIN GOLVENTREPRENÖR

 √  PLASTGOLV
 √  KAKEL & KLINKER
 √  TRÄGOLV
 √  GOLVAVJÄMNING

Det är vi som hjälper Dig

Mårten, Annika, Kjell, Charlotte, Josefine, Clara.
Besök vår hemsida www.umeabegravningsbyra.se

UMEÅ 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Rodmark Åbergs

Ö. Kyrkogatan 85, 903 43 UMEÅ

Telefon
090-777 160
Dygnet runt!

 
Om vi ej svarar, lämna namn och 
 telefonnummer så ringer vi upp

http://www.umeabegravningsbyra.se
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RöRelselek

 Varje Söndag kl 09.00 (Vi försöker samlas kl 
08.45 för att tillsammans med föräldrarna hjälpas 
åt att ta fram redskap/hinder)

Ålder: För alla barn födda 2016, 2017, 2018 (En 
förälder följer med barnet till Rörelselek)

Barnet bestämmer själv!
Huvudtanken I aktiviteten Rörelselek är att vi led-
are inte bestämmer vad eller hur barnen ska göra. 
Vi utgår istället från barnets egen vilja och förmå-
ga att prova på olika aktiviteter tillsammans med 
andra barn. 

Det finns alltså ingen förutsagd väg eller ett sätt att 
göra hindren utan barnet får välja själv.
En del barn testar allt! En del barn hittar en boll 
som den vill fokusera på en lång stund. En del äls-
kar att balansera, andra inte. Idrott och rörelsegläd-
je till alla!
Vi blandar aktiviteter med att ha "uppstyrda" lekar, 
men utifrån barnens egna vilja till att vara med. Vi 
försöker variera hindren så att det blir något nytt 
varje gång, men ibland blir det rätt lika från förra 
veckan. Barnen verkar älska denna aktivitet, oav-
sett hur hindren för dagen ser ut!

Det brukar vara mellan 15-30 barn/gång och det är 

alltid roligt oavsett hur många som dyker upp!
Just nu är vi ca 5-7 ledare som turas om att komma 
varje Söndag. Vi är otroligt tacksamma för all den 
hjälp vi får av er föräldrar!
Det krävs ingen anmälan till Rörelselek. Man måste 
dock betala medlemsavgiften på 250 kr till Sävar IK 
som innefattar en försäkring.
När medlemsavgiften är betald så får föräldrarna 
swisha en valfri summa på plats dom Söndagar 
som man väljer att komma. Ett riktmärke är mellan 
20-40 kr. Alla pengar går till hallhyra samt till att 
köpa in nya redskap.
Vi har valt att inte ha någon anmälan eller först till 

kvarn-princip för att möjliggöra att så många barn 
som möjligt ska få chansen att röra på sig!
Rörelselek fungerar precis på det sätt som Svante 
4år har uppfattat det “Mamma, menar du att jag 
får välja helt själv vad jag ska göra? Det är ingen som 
säger åt mig vad jag ska göra? Jag får springa hur 
mycket jag vill, helt själv?!” Nästan för bra för att vara 
sant helt enkelt.

Välkomna! 
/A Johansson

GymnastikstyRelsen

Gymnastik och hopprepstyrelsen består idag av 7 per-
soner som jobbar aktivit med att utveckla sektionen. 
Just nu är vi inne i ett omtag. Vår sektion har vuxit 
snabbt och vi behöver nu se över rutiner och riktlin-
jer. Vi har växlat upp. Och för att nu kunna gasa behö-
ver vi se till att vägen är rätt asfalterad (att vi har bra 
grunder) och att vägen är fri (göra det möjligt att växa 
ännu mer) Ett riktigt roligt uppdrag. Det man behöver 
komma ihåg är att allt arbete som vi lägger ner, gör vi 
på vår fritid. Där av tar vissa saker lite mer tid. Men vi 
gör allt vi kan för att få ge så många barn vi kan möj-
lighet till gymnastik, hopprep och rörelse. Att få se 
barnens glädje och vara en del av det. Det är fint.

Eveline Edblom  
Roll i styrelsen: Ledamot, Sekreterare, 
försäkringsansvar. Även med i 
Team redskap 
Med i styrelsen: 4 år 
Det bästa med att sitta med i styrelsen: 
Det känns viktigt att bidra på något sätt 
när barnen är aktiva i en ideell förening 
och styrelseuppdraget har varit ett trevligt och givan-
de sätt att bidra. 

Petra Broman 
Roll i styrelsen: Ordförande, även träna-
re och med i barnkommiteen för 
gymnastikförbundet norr 
Med i styrelsen: ca 15 år  
Det bästa med att sitta med i styrelsen:  
För att man får vara med och påverka till 
en bättre förening. All den tid man 
ideellt lägger ner får man tillbaka när man ser 
barnens glädje i idrotten. 
Ingen kan göra allt men alla gör nått.

Johanna Tafto 
Roll i styrelsen: Ledamot, även med i 
Team Kommunikation.  
Med i styrelsen: 4 år 
Det bästa med att sitta med i styrelsen:  
Att få vara med och påverka Sävar IK:s 
gymnastikverksamhet tillsammans med 
andra engagerade (och trevliga) föräld-
rar.

Sandra Westerlund 
Roll i styrelsen: Ledarmot, även tränare i 
Rubinerna. 
Med i styrelsen: 3 år  
Det bästa med att sitta med i styrelsen: 
Att få vara med och ta del av alla roliga 
tankar och idéer som finns bland oss i 
styrelsen och att i förlängningen få vara 
med och påverka gymnastikens verksamhet.

Lars Westman 
Roll i styrelsen: Ledarmot, även tränare i 
Rubiner och backar upp övriga grupper. 
Med i team Tävling och träning,  
Team kommunikation och lite i  
Team utbildning 
Med i styrelsen:10 år

Det bästa med att sitta med i styrelsen: Att sitta med 
i styrelsen är väldigt intressant, man får vara med och 
utveckla sektionen tillsammans med roliga engagera-
de människor.

Hur stort jobbet blir är helt upp till en själv. Vi som 
gör detta jobb i styrelser och som tränare gör det 
med en passion, för att vi vill att kommande genera-
tioner ska ha glada minnen av idrott och att vi vill att 
de ska bli ännu bättre ledare och förebilder än vad vi 
är. Att utvecklas tycker jag är en viktig del av livet. 

Sanna Bränström 
Roll i styrelsen: Ledarmot, jobbar med 
sektionsutveckling är även Teamledare 
för klubbshoppen  
Med i styrelsen: 6 månader 
Det bästa med att sitta med i styrelsen: 
Att tillsammans med övriga i styrelsen 
skapa nya möjligheter för sektionen och dess 
medlemmar, självklart är våra tränare och utövare en 
stor inspiration till sektionens utveckling.

Angelica Johansson 
Roll i styrelsen: Ledarmot och kassör, 
även tränare i Månstenarna 
Med i styrelsen: 1, 5 år 
Det bästa med att sitta med i styrelsen: 
Att sitta med i gymnastiksyrelsen är ett 
väldigt givande uppdrag. Tillsammans 
med de andra i styrelsen försöker vi ska-
pa en framtid som innebär ett livslångt idrottande för 
barn i alla åldrar. Gymnastikstyrelsen består av perso-
ner med olika erfarenheter, tankar och idér. Vi är en 
blandning av rutinerade och nya personer vilket ger 
oss flera synvinklar på olika saker. Samtidigt som vi 
utvecklar sektionen utvecklar vi oss själva!
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tio tankaR om Gymnastik 

Namn: Alice 
Ålder: 11 år 
Grupp: Snäckorna 
Gympat i: 7år

Det bästa med gymnastiken: Just nu är bakåtvolter roligast. 
Man får lära sig så många häftiga och roliga saker, som vol-
ter och hjula och så. Det är lixom min grej! Och så är vi så bra 
kompisar i gruppen.

Namn: Lilly  
Ålder: 3 år 
Grupp: Rörelselek 
Gympat i: 1,5 månad

Det bästa med gymnastiken: Att man kan svinga sig!

Namn: Signe  
Ålder: 8 år 
Grupp: Solstenarna 
Gympat i: 5 år 

Det bästa med gymnastiken: Träffa nya kompisar. Man 
får röra sig och göra roliga övningar. Kul att lära sig nya 
saker, som att hjula!

Namn: Henny 
Ålder: 5 år 
Grupp: Opalerna 
Gympat: 2år

Det bästa med gymnastiken: Airtracken är kul! Man får träf-
fa många nya vänner och man får ha kul, leka och hoppa!

Namn: Lilja 
Ålder: 6 år 
Grupp: Smaragderna 
Gympat: 3 år

Det bästa med gymnastiken: Att man får röra på sig!

Namn: Felicia 
Ålder: 11 år 
Grupp: Snäckor 
Gympat: 3 år

Det bästa med gymnastiken: Att man får lära sig nya saker

Namn: Oscar 
Ålder: 9 år 
Grupp: Månstenar 
Gympat: 3 år

Det bästa med gymnastiken: Man får röra sig och ha roligt

Namn: Fanny 
Ålder: 10 år 
Grupp: Safirerna 
Gympat: 3 år

Det bästa med gymnastiken: Man för göra roliga saker och 
lära sig nya.
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Kabele Skincare
Auktoriserad Hudterapeut 
Dipl.Fransstylist, Dipl.Microneedling 

070/686 36 77 
 www.kabeleskincare.com 

 Marie Kabéle, 
 Älvängsvägen 4, Sävar

Under hösten kommer vi sälja lotter till 
månadsfinalerna(31/10 o 28/11) samt även 
uppsittarkvällarna 23/12 och 31/12

För att få tag på lotter kontakta Björn Glad på 0705743217, 
 bjornglad@msn.com eller via Facebook och beställ

 Julkalender, som är en 
enda stor skraplott

Lotter från Folkspel som säljs av  
Innebandysektionen under hösten är: 

 Ny lott, Färgfemman. 
Kostar 30kr/styck.

Mats Marklund - 070 578 29 73 
m73.marklund@telia.com

# VVS-installationer  
# Om & tillbyggnader 
# Renoveringar 
# MinigrävareVi gillar Sävar.

Här kommer ett personligt 
meddelande till dig som har fått längre 

till närmaste bankkontor. 

Du är varmt välkommen till oss
i Umeå City, vi ser fram emot att hjälpa 

dig med alla frågor som rör din ekonomi. 
Tveka inte att höra av dig.

Du får personliga råd av oss
oavsett om mötet sker digitalt, via telefon 

eller hos oss på bankkontoret.

Hudvård, färgning fransar och bryn, 
fransförlängning, nagelförlängning, 

 permanent makeup, piercing, massage, 
fotvård(ej med) mm..

070 395 35 28 
Generalsvägen 34 

Sävar
www.headtotoe.nu  

facebook.com/headtotoesavar 
www.instagram.com/headtotoeumea

Namn: Elin 
Ålder: 11 år 
Grupp: Safirerna 
Gympat: 4 år

Det bästa med 
gymnastiken: Att 
man får lära sig 
mycket

Namn: Olivia 
Ålder: 11 år 
Grupp: Safirerna 
Gympat: 1 månad

Det bästa med 
gymnastiken: Allt!

Gymnastik oCH HoPPReP sökeR

Gymnastik och hopprepsektionen är ständigt i behov av 
nya ledare och andra funktioner som gör att sektionen 
kan bedrivas. Ingen tidigare gymnastikbakgrund krävs. Vi 
erbjuder årligen våra ledare utbildningar via gymnastik-
förbundet. På så vis utvecklas vi tillsammans med barnen. 
Våra ledare består främst av föräldrar, precis som i alla an-
dra sektioner. Att vara tränare är ett givande och ärofullt 
idellt uppdrag. Hur många timmar man lägger beror lite 
på sig själv. Vår administation är lätthanterlig och hante-
ras via Sportadmin. På vår hemsida kan man läsa mer om 
vad det innebär att vara ledare i gymnastik eller hopprep, 
samt om våra olika ledarroller.

Nu söker vi:

Ledare för Alla kan gympa. 
Alla kan gympa är en verksamhet för personer med funk-
tionsnedsättningar, tex rörelsenedsättning, neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar och personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning.

Det finns anpassade redskap då gruppen varit igång men 
tyvärr nu ligger vilande pga ledarbrist.

 För: Barn 6-12år med vårdnadshavare som hjälper sitt 
barn genom passet.

Kontakta Maria Bergkvist för mer information. Maria.
bergkvist@savarik.se

Ledare för Bärnstenar. 
Truppgymnastik med fokus på grunder och rörelseglädje.  
Gruppen ligger vilande då vi saknar ledare. 
För: Barn 10-12 år 
Kontakta styrelsen för mer information: gymnastik@sava-
rik.se
Kassör 
Ett uppdrag som sköts i samverkan med gymastikstyrelsen 
och föreningskassör. Uppdraget innbär främst att konte-
ra fakturor och hålla koll på att vi följer budget, samt ev 
medverka i sektionsstyrelsemöten och möten med kassör-
grupp. 

Budgeten sätter vi tillsammans i sektionstyrelsen en gång 
per år och följs sedan upp löpande under året. Att vara 
kassör i gymnastik och hopprep innebär också att man får 
vara en del av kassörgruppen i Sävar IK, den består av kas-
sörer från varje sektion. På dessa möten pratar man ihop 
sig, tipsar och hjälper varandra. 

Nuvarande kassör kommer vara kvar i rollen men i en an-
nan sektion och finns därför behjälplig vid ev frågor eller 
stöttning. Det finns färdiga uppföljningsfiler som gör det 
snabbt och enkelt att följa upp sina siffror och rapportera 
tillbaka till sektionen. 

Kontakta Angelica Johansson för mer information: team.
ekonomi.gymnastik@savarik.se
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Sävaråkyrkan – Kyrkvägen 1 – Frida Hägglund, pastor: 070-320 89 93, frida.hagglund85@gmail.com 
EFS Sävar – Sportlovsvägen 1 – Isak Samuelsson, pastor: 070-288 71 06, isak.samuelsson@efsvasterbotten.se

och
Sävar

Kungsgatan 15, Umeå. 
090–720 60 20. 
www.bilobage.se

Just nu 4.300 kr
För dig och din kompis om 
ni anmäler er samtidigt.
(ord. pris 4.500 kr)

Dags för körkort!
LÖPANDE 

KURSSTARTER! B-körkort
AM-körkort

EL -INSTALLATIONER
-REPARATIONER
-MATERIAL

PÅSKLOVSV.16
918 32 SÄVAR

072-200 29 97 
www.karolinasfotvard.se

Kjell Brändström 
070 598 78 95 
kjellb@live.se

Flytspackling

Mattläggning

Tä
ts

ki
kt

 fö
re

 k
lin

ke
r

Allt inom Byggbranschen

Kontakt: 
Martin 070 654 86 62 
Anton 070 522 47 97 
Lars 070 586 59 94

Fatvägen 2 Umeå  
kontakt@jonssonbyggteam.se 

Vi utför service och reparationer 
på alla bilmärken

ERSBODA Formvägen 9B 
090-18 21 44 
www.lagabileniumea.se 
info@lagabileniumea.se
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Annonsera i SävarNytt 
så stödjer ni 

idrottsverksamhet!

Affärer 
Ankis Tyg & sy (Umeå) 506 95 
ICA Sävar 500 01, 500 07 
Kronans Apotek Sävar  0771 612 612 
LE:s Radio TV 509 20 
Sävar Blommor 509 80

Bank 
Handelsbanken 090-153680

Begravningsbyråer 
Umeå Begravningsbyrå 77 71 60

Bilservice, Bensin 
Bil & Båge 720 60 20 
Engmans Macken/Kanotuthyrning  070-699 76 69 
Körkort Såklar 090 12 21 00t 
Lube-Tools 521 78 
Laga bilen i Umeå AB 090 18 21 44 
Peters Bil Rostdoktorn  500 26 

Frisörer 
Frisörerna 507 90 
Broklippet 070 600 65 52

Föreningar 
Sävar IK 070 232 42 00 
Sävaråns FVO 079 065 61 61 
SävarNet - (savar.se) 070 239 09 99, 
 070 322 40 80 
Sävarådalens Trädgårdssällskap 070 193 78 44

Församlingar 
EFS i Sävar/ Isak Samuelsson 070-288 71 06 
Sävaråkyrkan/ – Frida Hägglund  070-320 89 93 
Svenska kyrkan,  
Sävar-Holmöns församling  090 71 25 00

Kommun, Skola, Vård 
Biblioteket 16 40 60 

Folktandvården 785 93 82 
Karolinas medicinska fotvård 072 200 29 97 
Sävar Hälsocentral 785 44 47

Restaurang, Catering 
Restaurang Kvarkenfisk  12 99 90 

Skönhetsvård 
Head to toe 070 395 35 28 
Kabele Skincare 070 686 36 77 

Företag 
Assemblin VS AB 010 475 33 26 
Brändströms El AB 070 374 98 44 / 45 
Brändströms Golv i Norum 070 598 78 95 
Enably 090 70 66 50  
Henkes Bygg & Skruvplint  070 299 55 51 
Kabelab AB 070 744 44 96 
Lundbergs Bygg AB 070 644 40 75 
Lundquist 070 598 11 21 
Marklunds VVS & Bygg AB 070 578 29 73 
Sävar Hemservice Ek. För.  070 538 98 08 
Sävar kanotuthyrning   070 234 56 65 
Sävar sport- & reklamtryck  070 203 39 96 
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst 073 025 35 26


